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 Órákra tervezett leckék 

  

A 9-10. osztályos kísérleti matematikakönyveket 

200 lecke folyamatos számozásával négy kötetben 

jelentettük meg.  

 

A kerettanterv is két-két évfolyamonkénti 

szerkezetű. 

 



A tankönyvek a tanév 100 tanórájára (első és 

második félévre bontva) előre megtervezett 

tananyagot tartalmaznak (kész tanmenetet adva a 

tanárnak). 

A tankönyvek egy-egy leckéje egy-egy tanórának 

felel meg, a gyakorló és a tudást felmérő órákat is 

tartalmazza. 

 



9. évfolyam  

első kötet 



9. évfolyam  

második kötet 



10. évfolyam 

első kötet 



10. évfolyam 

második kötet 



Felépítés 

A tanulási egység felépítése általában: 

– Mindennapi probléma 

– Mintafeladatok (példák) 

– Elsajátítandó ismeret 

– Gyakorló feladatok 

– Házi feladatok 

– Ráadás 

– Általában az egység egy matematikai érdekességgel 

zárul 

– Összefoglalások 

– Tudáspróbák 

 

 



Mit találunk ebben a 100 leckében? 

100 leckére bontva találunk ezerféle újdonságot, 

tapasztalatot, hétköznapi dolgokat és régről ismert 

problémákat, szabályokat. 

Az újfajta matematikakönyv segít abban, hogy más 

szemmel nézzünk szét a környezetben, olyan 

kérdéseket tegyünk fel, amelyek valójában a 

matematikához tartoznak. 

 



Felépítés 

Mindennapi probléma 



Egy-egy új téma felvezetése mindig valamilyen 

mindennapi problémából indul ki. Lehet egy 

matematikatörténeti anekdotába előhozni a 

tárgyalni kívánt problémát. Ebből kiindulva 

fogalmazzuk meg az elsajátíttatni kívánt 

matematikai ismeretet. Ezután az órán feltétlenül 

megoldandó – kidolgozott – feladatok 

következnek.  

 



Felépítés 



Mit találunk még a 100 leckében? 

Sok-sok érdekes, gyakorlati problémát, melyek 

többségével a mindennapokban is találkozhatunk. 

Változatos HÁZI FELADATOKAT, köztük sok könnyűt és 

szórakoztatót. 

RÁADÁS címen olyan érdekességeket, amelyet nem 

kérdeznek ugyan az érettségin, de gazdagítja a 

műveltségünket.  

Kiegészítő anyagként az emelt szintű érettségihez 

nélkülözhetetlen fogalmak, tételek, bizonyítások és néhány 

nehezebb feladatot. 

 



Felépítés 



Felépítés 



Háttérprojekt: az Arany család 

Könyvünk lapjain 

megismerkedhetünk a kilenctagú 

Arany családdal.  

 

Arany Bence 9. osztályos, a 

nővére, Hajni tízedikes, kishúguk, 

Csilla még óvodás.  

 

Bence szülei, nagyszülei 

minduntalan olyan problémákkal 

szembesülnek, amelyek 

megoldásához matematikai 

ismeretekre is szükségük van. 

Bence  testvéreivel és barátaival 

részt vesz ezek megoldásában. 



Mindennapi problémák 

Hétköznapi ismeret, 

tapasztalat: bicikliváltók 

Fokozatok értelmezése, 

esetszűkítés 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: 

ARÁNYOSSÁGOK 



A könyvben BEVEZETŐ veti fel a lecke témáját, 

a KIDOLGOZOTT FELADATOK vezetnek el az új 

gondolatokhoz, 

a GYAKORLÓFELADATOK egyéni, páros vagy csoportos 

munkára is alkalmasak, ezekhez sok segítséget is adunk. 

ELMÉLET címszóval, a problémák megoldásából levont 

következtetéseket, a korábban már tanult fontos ismeretek 

pontosítását. Ezek a részek együtt tartalmazzák mindazt, 

amit a szereplő témákból a középszintű érettségihez tudni 

kell. 

 



Mindennapi problémák 

Gémeskutak: valóságos, 

noha nem hétköznapi 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: ELTOLÁS, 

MÉRTANI HELY 

http://www.geogebratube.or

g/student/m124943 

 

 

http://www.geogebratube.org/student/m124943
http://www.geogebratube.org/student/m124943


Mindennapi problémák 

Repülőgépek landolása: 

az interneten már 

találkozhattak videókkal 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: 

VEKTORMŰVELETEK, 

VEKTOROK 

ÖSSZEADÁSA, KIVONÁSA 

 



Szövegértési képességek fejlesztése 

  

Az élethosszig tartó tanulási folyamat 

szempontjából elengedhetetlen feltétel.  

  

A matematika tanításának is mindent meg kell 

tenni a tanulók szövegértési, szövegalkotási 

képességének javítása érdekében.  

 



Szövegértési és szövegalkotási képességek 

fejlesztésére irányuló feladatok, melyek a 

motiválásban is jelentős szerephez jutnak, hiszen 

fontos, hogy ne csak ismerős, hanem érdekes is 

legyen a tanuló számára az, amit tanul. Próbáljuk 

arra nevelni a tanulókat, hogy képesek legyenek 

az elsajátított matematikai tudást valós 

élethelyzetekben alkalmazni. 

 



Szövegértési feladatok 

Magyarország költségvetési 

adatai 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: NORMÁLALAK 

Hosszú jogi (!) 

szövegkörnyezet 

 



Szövegértés fejlesztő feladatnál például egy újságcikk 

részlete, egy mérés körülményeit leíró jegyzőkönyv vagy 

egy tudós naplójának feljegyzései, azaz olyan 

szövegrészletek, amelyek ábrákkal, grafikonokkal és 

táblázatokkal kiegészítve életszerű helyzetet vázolnak fel, 

és ezzel kapcsolatos problémákat vagy kérdéseket 

fogalmaznak meg. 

Egy szövegrészlethez általában több kérdés tartozik. 

 



Szövegértési feladatok 

Közlekedésbiztonsági feladat 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: 

TERÜLETSZÁMÍTÁS, 

MÁSODFOKÚ 

EGYENLETEK 

Kapcsolódó fizikai ismeret: 

KINEMATIKA 

A feladat (és a megoldás 

vázlata) egy történetbe van 

ágyazva 

 



Szövegértési feladatok 

Thalész módszere a hajó 

távolságának 

meghatározására 

A módszert a szöveg alapján 

kell elsajátítani 

Projektfeladatként a módszer 

felhasználható 

„terepgyakorlatként” is 

 



Nyílt végű feladatok 

Szállodatervezés 

(10. osztály, 102. lecke) 

Képlethasználattól az 

önálló vizsgálódásokig 



Nyílt végű feladatok 

Családi vakáció 

Valóságközeli modellezési 

feladat 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: 

SZÉLSŐÉRTÉK, 

ABSZOLÚTÉRTÉK-

FÜGGVÉNYEK, 

FÜGGVÉNYÖSSZEADÁS 

http://geogebratube.org/stud

ent/m124995 

http://geogebratube.org/student/m124995
http://geogebratube.org/student/m124995


A  párhuzamosan fejlesztett digitális tartalom, 

kiegészíti és teljesebbé teszi a tankönyvekben 

megjelenő tartalmakat. 

A korosztály infokommunikációs ismeretei és ez 

irányú érdeklődésük előrevetíti a jövő 

taneszközeinek mikéntjét.  





Digitális elemek 

Folyamatosan készülnek és a weboldalon havonta 

frissítésre kerülnek: 

animációk (interaktív és nem interaktív),  

különböző típusú feladatok,  

GeoGebra elemek, 

segédanyagok (például nyomtatható feladatlap, 

keresztrejtvény, társasjáték, kivetíthető 

prezentációk, feladatötletek) 

 



Példa: átlag – a könyvben 



Példa: átlag – egy feladat 



Példa: terület – a könyvben 



Példa: terület – egy feladat 



Példa: sebességek – a könyvben 



Példa: sebességek – egy szemléltetés 



Példa: körívek – a könyvben  



Példa: körívek – egy segédlet 

Kivetíthető vagy nyomtatható lapok órai vagy órán kívüli 

felhasználásra. 



Matematika az építészetben 



Egy gótikus ablak felső része két körívből áll.  

Ezek sugara egyenlő az ablak 60 cm 

szélességével. 

Mekkora annak a körnek a sugara, amely két 

körívet és a vízszintes áthidaló elemet  érinti? 

 



Megoldás 



2. feladat 

Megoldás: Gótikus ablak 

• Az érintő körök középpontja és 
az érintési pontja egy egyenesen 
van.  

• Egyenest érintő kör érintési 
pontba húzott sugara merőleges 
az egyenesre.  

OTB háromszögben:  

•OT = r 

•OB = 60 — r 

•TB = 30 

• Pitagorasz-tétel alapján:   

302 + r2 = (60-r)2     

r = 22,5 cm. 

 



 Régi idők matekja 



Projektfeladatok 

Lakásfestés, parkettázás, 

szegélyezés 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: KERÜLET-, 

TERÜLETSZÁMÍTÁS 

4 csoportban dolgozzák fel a 

különböző részfeladatokat 

(parkettázás, járólapok, 

festés, költségek) 

 



PISA-sokk 

– Kompetenciafejlesztő feladatok 

– Szövegértés-fejlesztő 

– Mindennapi életben, problémákban fellelhető 

matematikai problémák ötvözete a 

leggyakrabban előforduló feladattípus, 

amelyek a matematikai kompetenciákon kívül 

a kreativitást és a találékonyságot is fejlesztik 

– Merjünk gondolkozni! 

– Sikerélmény 



PISA- és OKM-feladatok 



Kompetenciafejlesztő feladatok 





A leckékhez sok esetben csatlakozik Ráadás, 

amely érdekességeket, hasznos tudnivalókat, nem 

kötelező matematikai ismereteket tartalmaz. 

Tudatosan törekedtünk arra, hogy ráirányítsuk a 

figyelmet olyan hétköznapi problémákra, amelyek 

matematikai eszközökkel már középiskolás szinten 

is megoldhatók. 

Ez megmutatja, hogy mennyire nélkülözhetetlen, 

szerves része mindennapjainknak a matematika. 

 



PISA- és OKM-feladatok 

Földrész területe, nincs pontos eredmény, se módszer 

(nyílt végű), bátorságot igényel 

Bizonytalanságban segíteni kell a diákokat 



Modellezési feladatok 

Fordítóiroda, CD-vásár 

Bevétel-kiadás kérdése 

Modellezés 

Kapcsolódó matematikai 

ismeret: MÁSODFOKÚ 

FÜGGVÉNYEK, 

MÁSODFOKÚ EGYENLET, 

SZÉLSŐÉRTÉK 



A tankönyv igyekszik minél több segítséget adni az 

érdekelteknek 

 

• A tanárnak azzal, hogy kész dolgozatterveket 

ad, melyeket két dolgozatsorozatnak használhat, 

de akár gyakorló órát is szervezhet két 

csoportnak 

 

• Bevezető és kidolgozott feladatok segítenek a 

témák felvezetésében, ötleteket adnak más 

hasonló problémák megtalálásához 

 



Tudáspróbák 



A tankönyv igyekszik minél több segítséget adni az 

érdekelteknek 

 

• Módszertani utalások segítenek egyes tananyagrészek 

feldolgozásában 

 

• Kooperatív munkamódszer 

• Csoportmunka 

• Egyéni munka 

• Projektfeladatok 

 

• Kidolgozott óravázlatokként is használhatók az egyes 

leckék 

 



Módszertani segítség 

Csoportmunka-módszerek 

Szakértői mozaik, 

kerekasztal-módszer 

A módszertani leírás a 

tankönyv része, nem a tanár 

titkos tudása 



Az érthetőség érdekében érdemes minden új 

dolgot úgy megjeleníteni, hogy az teremtsen minél 

több lehetséges kapcsolódási pontot a tanulók 

meglévő tudásával: szókincsükkel, személyes 

tapasztalataikkal, előzetes ismereteikkel, Ezek a 

kapcsolódási pontok biztosítják az ismerős 

kiindulási alapot az új dolog megtanulásához. 

 



Szakmódszertani újdonságok 

 

A korábbi tankönyvekhez képest a szakmódszertan is sok 

helyen újszerű 

 

• Nemzetközi trendek 

• Kompetenciamérések eredményei 

• Tanárok visszajelzései 

• Diákok visszajelzései 

 



Szakmódszertani újdonságok 

Egyenlőtlenségek 

Többtényezős 

egyenlőtlenségek vizsgálata 

logikai műveletekkel 

A grafikus módszeren túl: 

táblázatba foglalás, 

szemléltetés 



Szakmódszertani újdonságok 

Statisztika, függvénytan 

A két témakör összekapcsolódik 

Grafikonok értelmezése, kiértékelése, 

felrajzolása 

A statisztika megelőzi a függvénytan 

anyagrészt 

Szerves részét képezi annak felvezetéseként, 

nem „lóg a levegőben, önmagában” 





Szakmódszertani újdonságok 

Vektorkoordináták játékos bevezetése 

 

A játék a matematika szaktárgy szerves része 

 

Élményszerű tanítás 





100. óra játék 

Élményszerű tanítás 
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